Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 30 maart 2021, 20:00 uur,
via het videovergadersysteem Pexip.
Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. Hageman
(VVD), R. Nijenbanning (VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der
Meij (GL), M.A. Ririhena (GL), W. Nieman (GL), J. van den Boogaard (D66), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os
(D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), H.L. Middendorp (CDA), P. van Es (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A.
Lubbers (PvdA) en H. van den Born (CU)
Afwezig: J.H. Kamminga (GB)
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en J.E. de Graaf.
Voorzitter
Griffier

: M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
: P. Koekoek

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezige leden,
collegeleden, ambtelijke ondersteuning en de kijkers via internet welkom. De voorzitter meldt dat mevrouw
Kamminga afwezig is en bloemen heeft ontvangen vanwege een kleine medische ingreep.
2. Vaststellen van de agenda
Besluit raad: Op verzoek van de heer Kloos wordt agendapunt 8 (sociaal raadsvrouw) verschoven naar de
bespreekagenda van de volgende raadsvergadering, voor die vergadering zal hij een motivering sturen. De
heer Dijkstra verzoekt agendapunt 10 (tijdelijke opvang asielzoekers) te verschuiven naar de
bespreekagenda van 13 april, de raad steunt dit verzoek niet. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
Terugkomend op de vastgestelde besluitenlijst van 26 januari 2021 geeft de heer Van den Boogaard
terugkoppeling van de bespreking over de WPDA in de raadswerkgroep Sociaal Domein, de
raadswerkgroep vraagt de raad of er bezwaar is tegen het vragen van advies bij de VNG over de eerder
besproken WPDA-zaak, daartegen is geen bezwaar.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 16 maart 2021 en verslag raadstafel van 9 maart 2021 en
kennisnemen van de motie- en toezeggingenlijsten
Besluit raad: Dit agendapunt is overgeslagen.
4. Vragenrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht.
5. Mededelingen college
Er worden geen mededelingen gedaan.
6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 9 maart 2021 en 12 maart 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 4 maart 2021 tot 17 maart 2021.
Besluit raad: Er wordt kennisgenomen van de informatie. Naar aanleiding van berichtgeving in de media
over afronding van onderzoeken naar de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde vraagt de heer Hageman
wanneer een voorstel hierover in de raad kan worden verwacht. Wethouder Wiersema geeft aan dat er hard
gewerkt wordt aan een collegevoorstel, de inzet is dat dit voorstel in april in het college kan worden
behandeld, de verdere planning is afhankelijk van de processen die dan gaan lopen. De verwachting is dat
het onderwerp in mei in de raad komt.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 11 maart 2021)
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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8. Initiatiefvoorstel structureel instellen van een sociaal raadsvrouw
Voorstel:
1) Structureel een onafhankelijk ondersteuner (sociaal raadsvrouw) voor mensen die zorg zoeken via de
gemeente aan te stellen, die:
– kantoor houdt buiten het gemeentehuis;
– zonder tussenkomst van de gemeente bereikbaar is;
– over de voortgang rapporteert aan de gemeenteraad.
2) Mevrouw H. Grolleman voor de periode van 4 jaar te benoemen als sociaal raadsvrouw, ingaande 1
mei 2020 tot 1 mei 2024.
Besluit raad: Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de bespreekagenda van de volgende
raadsvergadering.
9. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 10
Er wordt ingesproken door:
- De heer Nauta inwoner Paterswolde
- De heer de Wit inwoner Paterswolde
- De heer de Graaf inwoner Paterswolde
10. Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke opvang asielzoekers
Voorstel:
In te stemmen met de bestuursovereenkomst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hierover te
informeren
Er wordt ingesproken door:
- De heer Nauta inwoner Paterswolde
- De heer de Wit inwoner Paterswolde
- De heer de Graaf inwoner Paterswolde
Besluit raad: Het onderwerp wordt geagendeerd voor de besluitagenda van de volgende
raadsvergadering.
Burgemeester Thijsen zegt toe dat hij een maandelijks overleg zal organiseren met het COA en inwoners
en zo nodig ook de politie over de noodopvang in de Bladergroenschool.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:50 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 april 2021

De voorzitter,

De griffier,
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